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Faktúra
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava 1., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DiČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.S., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 28740740, BIC: TATRSKBX 
, .. , ............................... , .......................... " ....... , ........ ,,, ............ ,, ... , ...... , .............. ,, ... , ...................................................,., ..................... " ........ , ........... """,.,., ......... ,,, .. ,, ... ,,,,,,.,, ...... ,.,,,,, .. "", .................................... " ..

31,08.2012 Adresát:
03,09.2012
0742143548
31297749 Účastník:

37,75 € Dátum dodania služby:
17.09.2012 Dátum vyhotovenia:
0742143548 Číslo faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:
DÁTUM SPLATNOSTI:
VARIABILNÝ SYMBOL:

IČO:

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom
vo Vašej banke najeden z uvedených účtov:

Čislo účtu VÚB:
Číslo účtu Tatra banka:
Číslo účtu SLSP:

Užitočné

Zemplíllské múzeum, Kostolné Námestie 1
071 01 Michalovce 1
Košický samosprávny kraj, Nám. MaralOnl' rnieru 1
04001 Košice 1

Číslo adresáta:

1173979188

2314093958/0200
2628740740/1100
633738777/0900

informácie

... Vážený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám
poskytneme všetky informácie k Vašim faktllram, ako
aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii
sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00
hod.
V prípade poruchy internetového pripojenia, služby
Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte
' - ' na bezplatnom čísle 0800/123777 , ktoré Je
dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

Voice VPN 01.08.2012 -31.08.2012:
31,46 €
0,00 €

Pravidelné poplatky
Volania mimo VVPN
Sadzba DPH

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

20%

Základ dane

31,46 €

DPH

6,29 €

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím,
kontaktujte na bezplatnom čísle if 12 129.
Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na
www.telekom.sk{vzorfaktury

·c·eiková··surrľi·iúi··lihractu:··

. · . ·.. · · . ·.. ·.. · . ·.. · . . . . . . . . . . . . . .

37,75 €

Ďalnijeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite
na logo Vašej banky:
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V súvislosti so zavedením obchodnej značky Telekom sa vo faktúrach menia niektoré doteraz používané pojmy označujúce siete, smerové volania, služby. Z poimov sa vypúšťajú značky T-Mobile aT-Com, skratky
TM, TMSK, ST. Zavádzajú sa nové pojmy: mobilná sieťTelekom a pevná sieťTelekom a nové skratky: ms T (mobilná siefTelekom) a ps T ( pevná siefTelekom).

